
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul securităţii în societatea contemporană     

Securitate, Inteligence şi Competivitate în Organizaţii 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Prevenirea şi combaterea corupţiei şi crimei organizate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. MIRON CODRIN HORAŢIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. MIRON CODRIN HORAŢIU 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe săptămână  3.2. Din care curs  3.3. Din care seminar/ 

laborator 

 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

 3.5 Din care curs  3.6  Din care seminar/ 

laborator 

 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Va fi capabil să recunoască mecanismele fraudei şi corupţiei şi va stimula o atitudine corectă, 

conformă cu legislaţia aplicabilă în domeniu; 

• Va fi capabil să informeze personalul din societăţile comerciale, cu privire la obligaţiile legale ale 

instituţiilor, cât şi cu privire la modalităţile de luptă împotriva fenomenului corupţiei, prin mijloacele 

legale şi civice de care dispune fiecare cetăţean; 

• Va fi capabil să sprijine şi consilieze personalul tehnic /economic de execuţie şi administrativ în 

luarea deciziilor privind aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de corupţie 

existente sau potenţiale, din cadrul instituţiei respective; 

• Va deţine deprinderile necesare pentru identificarea surselor potenţiale generatoare de corupţie, de 

supraveghere a conduitei personalului notificat şi de informare a conducerii societăţii cu privire la 

eventualele încãlcãri ale normelor privind conflictele de interese sau incompatibităţile. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.  Definirea conceptelor de „corupţie” şi  „crimă 

organizată”.  

Prelegerea, explicarea  

2. Tipologia actelor de corupţie şi de crimă organizată.  Prelegerea, explicarea  

3. Cadrul legal şi instituţiile responsabile pentru 

combaterea corupţiei şi crimei organizate  în 

România. 

Prelegerea, explicarea  

4. Metode de prevenire a corupţiei şi crimei 

organizate. 

Prelegerea, explicarea  

5. Strategii de luptă împotriva actelor de corupţie şi de  

crimă organizată.  

Prelegerea, explicarea  

5.1 De desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Nu este cazul 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- însuşirea şi utilizarea trans disciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea 

de probleme de corupţie şi crimă organizată;  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

•  -  rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor 

situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 

• - aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea 

anumitor sarcini pe paliere ierarhice 

• - autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la 

cerinţele pieţei muncii. 

• - elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi 

principii consacrate în domeniu; 

• - utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative; 

• - aplicarea tehnicilor explicativ-argumentative şi interpretativ-comprehensive; 

• - atitudine deschisă, evaluativă, inventivă, constructivă faţă de situaţii-problemă;  

• - deprinderi de redactare şi de interpretare de texte; 

• - cunoaşterea surselor de informare şi de documentare; 

• - capacitate de comunicare şi de lucru în echipă. 



6. Evaluări sociologice asupra corupției și crimei 

organizate în România. 

 

Prelegerea, explicarea  

7. Modele de bune practici în prevenirea și combaterea 

corupției și crimei organizate în statele Uniunii 

Europene.   

 

Prelegerea, explicarea  

8. Tehnici de investigare a faptelor de corupție și de 

crimă organizată. 

Prelegerea, explicarea  

9. Implicaţii de drept penal şi procesual-penal în 

materia corupţiei şi crimei organizate în România. 

Prelegerea, explicarea  

10. Rețele de corupție și de crimă organizată 

tradiționale. Tendințe și evoluții viitoare. 

Prelegerea, explicarea  

11. Preocupări legislative la nivel 

internațional/european  privind incriminarea 

corupției și crimei organizate. 

Prelegerea, explicarea  

12. Cooperarea judiciară internațională în prevenirea și 

combaterea corupției și crimei organizate. 

Prelegerea, explicarea  

13. Corupţia, crima organizată şi securitatea 

multidimensională.  

Prelegerea, explicarea  

14. Rolul României în combaterea corupţiei şi  crimei 

organizate  în spațiul sud-est european.  

Prelegerea, explicarea  



8.2 Bibliografie: 

  

- Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene elaborată de Comisia 

Europeană în anul 2016; 

- Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 – O Românie puternică în Europa 

și în lume, București, 2015;  

- Strategia Naţională Anticorupţie pe anii 2016 – 2020, aprobată prin H.G. nr.583/2016;  

- Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică pe anii 2015 – 2020, adoptată de Ministerul 

Afacerilor Interne (componentele corupţie şi criminalitate organizată) şi aprobată prin H.G. nr.779/2015; 

- Strategia de Combatere a Traficului de Persoane pentru perioada 2018 – 2022 și Planul național de 

acțiune 2018-2022 pentru implementarea Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane- HG 

861/2018; 

- Strategia Naţională Antidrog 2013 - 2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Antidrog (2017-2020) - HG 853/2018 

- Dan, Banciu, Sorin, Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Editura Continent XXI, 

1994; 

- Dorin, Ciuncan – Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Legea nr.78/2000 

comentată şi adoptată, Bucureşti, 2004; 

- Horia, Diaconescu – Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu corupţia, Ed. All 

Beck, Bucureşti, 2004; 

- Campos J. Edgardo, Pradhan, Sanjay – The many faces of coruption: tracking vulnerabilities at the 

sector level, World Bank, 2007; 

- Vasile, Dobrinoiu, ş.a. – Legea nr.78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluiwer, Bucureşti, 2009; 

- Claudia, Florina, Uşvat – Infracţiunile de corupţie în contextul reglementările europene, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

- Damian, Miclea, Combaterea crimei organizate- evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi, Ed. 

M.A.I., Bucureşti, 2004; 

-  Misha, Glenny -  McMafia: McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld,   Knopf, 

2008;  

 

  -         Francesco, Calderoni - Organised Crime and legislation in the European Union. Harmonization  and 

Approximation of Criminal Law, National Legislation and the EU Framework Decision on  the Fight against 

Organised Crime, Spinger Verlag, Berlin Heidelberg, 2010; 

  

- Codrin, Horaţiu, Miron - Organised crime – an unconventional threat for the European  security, 

in Romanian Journal of Security Studies, Vol. 2, No. 1 (Spring 2011), C&A Publishing, Cluj-Napoca; 

- Raportul DNA pe anul 2016; 

- Raportul DIICOT pe anul 2019; 



- Raportul Eurojust pe anul 2019; 

- Raportul S.O.C.T.A.(Serious Organised Crime Threat Assessment) pe anul 2017; 

- Raportul I.O.C.T.A. (Internet Organised Crime Threat Assessment) pe anul 2019;  

- Legislație internațională, europeană, națională; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al 

unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel 

naţional şi internaţional. 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs examen Lucrare scrisă descriptivă 50 % 

10.5 Seminar/laborator Redactarea unui referat 

/eseu/proiect                       

implicarea în discuţii 

Prezentarea în cadrul grupei 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  

-răspunsurile să nu cuprindă erori grave  



- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la 

seminarii)    

• descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................      dr.Codrin Horaţiu Miron        dr.Codrin Horaţiu Miron 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


